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Ahoj holky a kluci, 

prázdniny jsou už za námi, ale babí léto teprve přijde. 

Sluníčko a teplé počasí si tedy ještě určitě užijeme. Až 

nastanou pravé podzimní sychravé dny, budu rád, když se 

opět začtete do mého časopisu a na pomoc si vezmete tužku 

nebo pastelky.  

Podíváte-li se pozorně na titulní stranu, zjistíte, že se v rohu 

objevila malá pětka. Během těch uplynulých let, kdy jsem pro 

Vás vytvářel jednotlivá čísla, jste se dozvěděli mnoho 

nového. Nebojte se, stále budeme cestovat, plnit různé 

úkoly, malovat, vařit nebo vyrábět.  

My spolu oslavíme pátý rok a naše země dokonce sto let, 

o čemž se přesvědčíte v celém novém aktuálním čísle. 

Časopis najdete na pultech oddělení pro děti a mládež, 

dětském oddělení poboček Kateřinky, Kylešovice  

a Olomoucká. Na koho tištěné číslo nezbude, může si ho 

stáhnout na stránkách naší knihovny www.kpbo.cz.  

  

www.kpbo.cz
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První magickou osmičkou v našich dějinách je rok 1918. Naše 

země byla součástí Rakousko - Uherska a ve válce. Říši vládli 

Habsburkové. Na bojiště bylo posláno spousty mužů. Lidé 

neměli co jíst. 14. října se většina Čechů přidala k výstražné 

stávce proti vývozu jídla z naší země. Rakousko – Uhersko 

bylo v rozkladu. 18. října odmítl prezident USA vyjednávat 

s poraženou monarchií. Válka skončila a český národ se stal 

po dlouhých dobách útlaku svobodný. 28. října vyšli lidé do 

ulic. Proběhl pokojný převrat a ještě večer vydal Národní 

výbor první zákon.  Vznikl samostatný Československý stát. 

Jediným kandidátem na prezidenta byl jednohlasně zvolen 

Tomáš Garrigue Masaryk. 

18. prosince na svět přišly první československé známky. 

První byla vytištěna zelená pětihaléřová známka, později 

červená s hodnotou 10 halířů a fialová 30 haléřová 

s obrázkem Hradčan.  

V Československu vyšly zároveň první skautské známky. 

Skauti se hlásili do služeb Národních výborů a hned druhý 

  den založili skautskou kurýrní poštu.
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7. března 1850 se v Hodoníně v rodině kočího narodil 

chlapec. Dostal jméno podle nejbližšího svátku Tomáš. 

Tatínek byl Slovák, maminka z poněmčené hanácké rodiny. 

Tomáš miloval koně. Rád si hrál na vojáky. 

Ve škole patřil mezi výborné žáky. Učil se pilně a rád. 

Vystudoval dvouletou reálnou školu, gymnázium a vídeňskou 

univerzitu. Stal se doktorem filozofie. Rozhodl se zapsat na 

univerzitu v Lipsku, kde poznal svou manželku Charlott. 

Tomáš Masaryk přijal po sňatku manželčino příjmení 

Garrigue.  

Roku 1882 se přestěhoval do Prahy, kde začal vyučovat na 

pražské univerzitě. Mezi svými studenty byl velice oblíbený. 

Se svým klidným, lidským a vstřícným postojem si je získal.  

Kromě své práce se studenty se začal postupně věnovat 

politice. Stal se poslancem v říšském parlamentu, později 

i v českém zemském sněmu. Funkce vykonával po dobu dvou 

let. Znovu se do vídeňského parlamentu vrátil po šestnácti 

letech. Zůstal stále poctivý a hlavně nesmlouvavý.  

Roku 1914 po atentátu srbských teroristů na následníka 

trůnu začala první světová válka. V tu dobu T. G. Masaryk 

zahájil jednání v zájmu naší země. Usiloval o vznik 

samostatného státu, což se mu po velkém politickém úsilí 

podařilo. 
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1928 
Fyzik František Běhounek, odborník na kosmické záření, se 

v květnu účastnil polární výpravy generála Umberta 

Nobileho. Na vzducholodi Italia přeletěl severní pól a stal se 

tak prvním Čechem, kterému se to povedlo. Počasí ale nebylo 

expedici vůbec nakloněno. Silný vítr a mráz způsobily 

ztroskotání vzducholodi. Jen několika mužům se podařilo 

zachránit na ledové kře, kde museli měsíc a půl přežít 

v těžkých podmínkách a čekat na záchranu. Zážitky z výprav 

se pro Františka Běhounka staly inspirací pro napsání mnoha 

dobrodružných povídek a románů. 

V Praze se na jaře narodil budoucí filmový scénárista 

a spisovatel Ota Hofman. Po studiích působil jako uznávaný 

dramaturg pro děti a mládež ve filmovém studiu Barrandov. 

Mezi postavy, které vymyslel, patří třeba pan Tau, Lucie, 

postrach ulice nebo oblíbené chobotničky modrá a zelená. 

Ocenění za své dílo se mu dostalo i v cizině. 

Kdo chtěl v té době řídit auto, nemusel chodit do žádné 

autoškoly jako dnes. Stačilo, že má osmnáct let, není to 

žádný darebák, lékařsky je v pořádku a jednou se projede 

s komisařem po silnici, kde bude znát předpisy a značky. To 

bylo vše. Automobilový průmysl stále rostl a třeba v Praze 

v roce 1928 otevřeli první patrovou garáž pro 120 vozů.    
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Naše československá republika byla ohrožena agresí 

nacistického Německa. Hitler stále zvyšoval požadavky na 

území, které mělo Československo podstoupit Německu.  

V květnu 1938 se nacisté, z popudu svého vůdce, začali 

stahovat k  našim hranicím. Došlo k částečné  české 

mobilizaci. Lidé chtěli svou zem bránit.  

Dne 29. záři podepsali Hitler, Mussolini, Chamberlein 

a Daladier Mnichovskou dohodu, která nařizovala naší 

republice předat pohraničí (území Sudet) Německu. České 

obyvatelstvo se muselo do 10 dní vystěhovat.  

V Opavě tohoto roku byla v noci ze dne 9. – 10. listopadu 

v rámci „křišťálové noci“ zapálena i opavská synagoga. Hasiči 

dostali zákaz hasit a lidé pouze přihlíželi, jak budova lehne 

popelem. 

Monumentální stavba s výraznou kopulí a dvěma menšími 

báněmi byla postavena v roce 1896. Navrhl ji olomoucký 

architekt Jakob Parner a realizoval opavský stavitel Josef 

Hruschka. Hlavním znakem synagogy byl maurský styl, který 

  měl zobrazovat středověkou arabsko-židovskou kulturu.
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1948 
Vládní krize vrcholila a na konci února převzala veškerou moc 

v tehdejším Československu komunistická strana. Začala tak 

dlouhá éra vlády jedné strany, která velmi rychle pronikla do 

všech oblastí. Třeba i tím, že děti ve školách musely začít 

své pedagogy oslovovat povinně „ soudruhu učiteli“ nebo 

„soudružko učitelko“. Život tehdy nebyl vůbec jednoduchý, 

nastaly těžké časy. Už v červnu se novým prezidentem stal 

Klement Gottwald. 

Na zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici si nejlépe 

vedli hokejisté, kteří ani jeden zápas neprohráli. Jen díky 

horšímu skóre skončili nakonec stříbrní. Větší počet medailí 

přivezli sportovci z letních olympijských her v Londýně. 

Zlato v atletice, boxu, kanoistice i sportovní gymnastice bylo 

velkým úspěchem. Zde se začaly psát první světové 

vrcholové výsledky atleta Emila Zátopka. 

V květnu poprvé odstartoval Závod míru. Byl to největší 

amatérský cyklistický závod ve východní Evropě. Jeho trasa 

vedla dvěma směry. Z Prahy do Varšavy a z Varšavy do 

Prahy. Jednalo se vlastně o dvě tratě, rozdělené do menších 

etap. Poprvé tedy měl Závod míru i dva vítěze. V dalších 

letech už se jel vždy jen jeden závod. Přidal se ještě Berlín a 

pak už se města jen střídala v tom, z kterého cyklisté 

vyráželi, a v kterém končili.  
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V roce 1958 projektoval významný evropský architekt 

a scénograf Joan Brehms otáčivé hlediště v Českém 

Krumlově. Jedná se o jediné divadlo tohoto druhu u nás a 

v roce 1992 bylo zapsáno na seznam UNESCO.  Scéna je 

zasazena do okolní přírody a obousměrně se otáčí kolem své 

osy. Od jeho vzniku je provozovatelem Jihočeské divadlo. 

Můžete ho navštívit od června do září. 

Tohoto roku se vlčici Britě a německému ovčáku Cézarovi 

v Březovém háji narodili první kříženci štěňat nové rasy 

Československého ovčáka. Svým vzhledem a pohybem 

plemeno připomíná vlka. Je velmi aktivní, má výborné 

orientační schopnosti, dokonalejší vidění v noci, lepší sluch 

i čich. 

Pro Československo byl tento rok velmi úspěšný i na světové 

výstavě EXPO 1958 konané v Bruselu. Představena byla 

expozice „Jeden den v Československu“. Získali jsme Zlatou 

hvězdu a 13 ocenění. 
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1968 
Jizerská padesátka je lyžařská soutěž, které se v lednu, 

v jejím prvním ročníku, účastnilo jen pár desítek sportovců 

z oddílu Lokomotiva Liberec. Od té doby si ji nenechá ujít 

velké množství milovníků bílé stopy, profesionálů  

i amatérů – nadšenců. Start i cíl je stále stejný, stadion 

v Bedřichově. Na každého účastníka čeká padesáti-

kilometrová trať, kterou musí zvládnout v běhu na lyžích 

klasickou technikou. 

Do srpna panovala ve společnosti svobodnější nálada a byla 

tu i naděje na změnu „ Pražské jaro“. Vše se ale radikálně 

změnilo v noci z 20. na 21. srpna, kdy Československo 

obsadila vojska pěti zemí Varšavské smlouvy. Lidé 

protestovali různými způsoby, ale nebylo to nic moc platné. 

Dokonce se v říjnu rozhodlo, že vojska zde zůstanou na 

neomezenou dobu. Nastala dlouholetá okupace 

Československa. 

Jedna z nejoblíbenějších českých filmových pohádek“ Šíleně 

smutná princezna“ měla svou premiéru. Z mnoha písní, které 

v ní zazněly, se staly hity.  

Velkou radostí, v jinak smutné atmosféře v zemi, byl zisk 

čtyř zlatých a dvou stříbrných medailí skvělou gymnastkou 

Věrou Čáslavskou na letních olympijských hrách v Mexiku. 
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Spisovatelka dětských knih Markéta Zinnerová vydala svou 

nejznámější knihu s názvem: Tajemství proutěného košíku. 

Příběh Klárky, která žije se svou babičkou v Janovicích, kde 

chodí do školy. Má bratříčka, který bydlí s rodiči v Praze. 

Rodiče ji jezdí navštěvovat jen občas na víkend. I když to na 

sobě nedá znát, Klárce se stýská. U babičky má své dva 

kamarády Vláďu a Tondu. Všechny příhody a zajímavé 

události, které se jí stanou, si kreslí na kousky papírku a ty 

si schovává do proutěného košíku na půdě.  

Tento rok vzbudil zájem o naši republiku i tím, že 2. března 

vzlétl do vesmíru první československý kosmonaut Vladimír 

Remek. Kosmická loď Sojuz 28 odstartovala v 15.28 

z Bajkonuru. V 17.10 se spojila s orbitální stanicí Saljut 6. 

Vladimír Remek letěl v rámci projektu Interkosmos, který 

byl nabídnut i Polsku, Německé demokratické republice 

a nám. Ve vesmíru strávil 7 dní a 10. března se vrátil zpátky 

na zem. Náš kosmonaut byl 87. v pořadí, ale první, který 

nepocházel z SSSR nebo USA. 
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Vyšlo první číslo Lidových novin. Na nový výtisk se čekalo 

celých třicet šest let. Po celou tu dobu byly noviny režimem 

zakázány. List vycházel měsíčně a vyjadřoval se k současným 

problémům ve společnosti. Nebyl oficiálně zaregistrován, 

a tak byl na redaktory často vyvíjen nátlak ze Státní 

bezpečnosti. Za krátkou dobu si noviny získaly své stálé 

čtenáře a jejich počet rostl. 

Pouštní závod Ralley Dakar měl konečně i českého vítěze. 

Tento těžký, několika etapový závod, dokázal pak Karel 

Loprais se svým vozem značky Tatra, v kategorii pro 

kamiony, vyhrát ještě několikrát.  

Po dlouhé době se 28. říjen zase stal státním svátkem. 

V hudebním průmyslu se velmi dařilo Gramofonovým závodům 

v Loděnicích u Berouna. Začali zde vyrábět první CD a od té 

doby se jim stále daří velmi dobře.  

Naprosto nečekaně byla v prosinci v Praze úřady povolena 

demonstrace na obranu lidských práv. Vystoupil zde třeba 

Václav Havel, Marta Kubišová a také další představitelé 

opozice. Svitla naděje, že lidé povstanou a dodají si odvahy 

k dalším demonstracím proti komunistickému režimu. Blížil se 

rok 1989. 
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Prezidentem naší republiky se na další volební období stal 

Václav Havel. Dramatik, esejista a později politik působil 

v 60. letech v divadle Na zábradlí. Po vypuknutí sametové 

revoluce byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra a v roce 

1989 se stal devátým prezidentem Československa.  

22. února po brance Petra Svobody porazili čeští hokejisté 

v Naganu ve finále Rusko 1:0 a získali první zlaté medaile 

v historii zimních olympiád. Nikdo nepočítal, že to budeme 

my. Mezi favority patřily hlavně Kanada, Amerika a Rusko. 

Poprvé byla přerušena nejslavnější ligová soutěž NHL, aby se 

na ledě mohli potkat a reprezentovat svou zemi nejlepší 

hokejisté planety. Dodnes o něm všichni mluví jako o turnaji 

století. 

V měsíci říjnu proběhl již 50. ročník jubilejní Zlaté přilby 

v Pardubicích. Závody motocyklů na ploché dráze sledovalo 

spoustu fanoušků tohoto sportu. 

Režisér Jan Pinkava žijící v Anglii získal v tomto roce Oskara 

za krátkometrážní snímek Geriho hra.  
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2008 
Na konci srpna přestaly platit padesátníky, poslední haléřové 

mince. V obchodech už si za ně lidé nic nekoupili. Také 

papírové dvacetikoruny se staly minulostí, mince této 

hodnoty samozřejmě zůstaly.  

V prostorách Národního muzea v Praze si lidé mohli poprvé 

po 70 letech na vlastní oči prohlédnout originál dokumentu 

Mnichovské dohody vydané v roce 1938. Smlouva je psaná na 

stroji, německy a je na ní červené razítko, což znamená, že 

se jedná o velmi tajný dokument. 

Milovníci hor navštívili nově Poštovnu „Anežka“ na Sněžce 

v Krkonoších, která stojí přímo na místě původní České 

boudy. Kromě obvyklého občerstvení si zde turisté mohli 

pořídit tradiční dopisní razítko do své sbírky. 

Na dálnici D5 u Šlovic na Plzeňsku byla řidičům otevřena 

dálniční kaple pojmenovaná „Smíření“. Jednoduchá 

železobetonová stavba ve tvaru kvádru má v bočních stěnách 

vyřezané kříže, další stěny jsou prosklené. Kaple je také 

památníkem všech lidí, kteří se, bohužel, už nevrátili ze 

svých cest. Jednalo se o jedinou takovou stavbu ve východní 

Evropě. Její poloha zároveň symbolizuje touhu po dobrých 

vztazích s německým sousedem. 
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Rok, který nám připomene 100 let od založení 

Československé republiky. Její vznik si připomínají různými 

akcemi jednotlivá města i celá naše země. 

Magistrát města Opavy ve spolupráci s různými organizacemi 

si pro Vás taky připravil spoustu výstav, koncertů, 

představení, jak pro dospělé tak pro děti.  

Vše se započalo již 10. března tohoto roku a bude ukončeno 

30. listopadu. Vzpomeňme třeba setkání na Ptačím vrchu 

v rámci akcí: Hříšní lidé města opavského nebo Dýchánek na 

Ptačáku. Dolňák s vůní dálek či zahájení Turistické sezóny 

v Městských sadech. Stále se můžete podívat na výstavu ve 

Slezském muzeu s názvem Móda osmiček: Trendy let  

1918-1988 nebo v Obecním domě Opava v éře 1. republiky.  

Také Knihovna Petra Bezruče se připojila svým projektem 

Magické osmičky v české historii 20. století. Na dospělém 

oddělení jste na jaře mohli shlédnout výstavu Knihy do 

kabelky a na podzim Opava perla Slezska. Oddělení pro děti 

a mládež v rámci projektu připravilo v měsíci březnu  
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sportovně poznávací program s názvem Po stopách fiktivního 

dopisu českých vlastenců na Ostrou Hůrku. Od září můžete 

využít svých znalostí v tříměsíční soutěži Magické osmičky, 

která bude ukončena v měsíci prosinci vystoupením skupiny 

Gafa s představením „Jak kočička a pejsek slaví 28. říjen“. 
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Pověst O Bruncvíkovi 

Kdysi dávno vládl v české zemi moudrý kníže, který všechny 

spory spravedlivě rozsoudil a lidem se tak žilo dobře. Měl 

jediného syna, a ten když dorostl, tak si přál být oblíbený 

jako otec. Proto chtěl jít na zkušenou do světa, aby tam 

získal nějaké znalosti a zasloužil si uznání.  

Vydal se tak s několika rytíři do ciziny a netušil, že jeho 

cesta bude nakonec trvat sedm let. Družina putovala z místa 

na místo, až se dostala k moři. Tam si pronajala loď a vyplula. 

Moře rytíře odneslo daleko, ale přišla bouře a loď 

ztroskotala. Na blízký ostrov vyplavila pouze Bruncvíka 

a jednoho rytíře, ostatní zahynuli. Z ostrova se vyklubala 

Jantarová hora, která přitahuje cizí lodě a nepustí nikoho 

dál na moře. Pryč z něho se Bruncvík dostal v kůži koně, 

kterého si v pařátech odnesl veliký pták. Tak se ocitl na 

jiném ostrově, kde se stal svědkem souboje mezi mladým 

lvem a starým medvědem. Pomohl lvu a v tom okamžiku se 

stali nerozlučnými přáteli. Z tohoto ostrova se dostali na 

voru, ale protože byla okolní voda příliš horká, přišel v ní lev 

o svou srst, jen na hlavě mu zůstala. Na dalších místech spolu 

pomáhali všem, kteří pomoc potřebovali. Z Bruncvíka rostl 

pracovitý a poctivý muž. V jednom království společně 

dokonce vysvobodili dceru krále ze spárů draka. Čas běžel 

velmi rychle a Bruncvík se svým lvem zatoužili po domově. 

Zezačátku nikdo, ani rodina, Bruncvíka nepoznala. Za sedm 

let se úplně změnil. Po smrti starého knížete převzal vládu 

v zemi a stal se z něj také spravedlivý vládce. Za své činy 

dostal do svého znaku bílého lva v červeném poli. Na sklonku 

svého života nechal zazdít svůj meč do kamenného mostu 

v Praze. Kdyby bylo české zemi nejhůře, může pomoct.  
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Moji milí kamarádi, i tentokrát jsem si pro Vás připravil 

poslední stránku s receptem na dobrotu, kterou si můžete 

sami uvařit. Jídlo se jedlo za doby první republiky a já věřím, 

že bude tato zdravá a výborná polívka chutnat i Vám.  

Polívka z červeného zelí s brusinkami 

Potřebujete: 

- 200 g brusinek (čerstvé nebo sušené) 

- hlávku červeného zelí 

- cukr, pepř, ocet, sůl 

- 2 vejce 

- 200 ml zakysané smetany 

Postup: 

1. Sušené brusinky přes noc namočíme ve vodě, potom 

povaříme do měkka a přes sítko propasírujeme. Čerstvé 

brusinky vaříme ve vodě rovnou, do doby než popraskají. 

2. Nakrájíme zelí nadrobno a necháme vařit. Přidáme 

šťávu z brusinek. Spolu vaříme do změknutí zelí. Hrnec 

vypneme. V hrníčku si rozšleháme smetanu spolu s vejci 

a přidáme je do hrnce po odstavení z ohně. Už nám 

zbývá jen polívku dochutit a já přeji dobrou chuť!!! 
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